Schorsing en verwijdering
Binnen de Stichting Gave Scholen zijn afspraken gemaakt over het schorsen en verwijderen van
leerlingen. Deze afspraken liggen vast in ons protocol. Hieronder leest u hiervan een korte
samenvatting. Voor meer informatie verwijzen wij naar het protocol dat ter inzage is bij de directeur.
Als een kind ongewenst gedrag laat zien, kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen. Er
worden 3 vormen van maatregelen genomen:
1. Time – Out
2. Schorsing
3. Verwijdering
Een kind kan een maatregel opgelegd krijgen in bijvoorbeeld de volgende situaties:
• herhaalde les-/ordeverstoringen;
• wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen;
• diefstal, beroving, afpersing, bedreiging, geweldpleging;
• gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden;
• bedreiging van leerlingen of personeel door ouder(s)/verzorger(s);
Korte Beschrijving van de maatregelen:
1.
Time-out:
 In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de schooldag de toegang tot de
school ontzegd.
 De time-out maatregel kan worden gegeven voor maximaal twee dagdelen.
 De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek.
 Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt.
 De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de
school.
2.








Schorsing:
Bij een schorsing krijgt een leerling voor een langere periode dan twee dagdelen geen
toegang tot de school.
Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover
mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de
leerling gewaarborgd kan worden.
De schorsing bedraagt maximaal 5 dagen.
De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek
betreffende de maatregel.
Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt.
Ouders kunnen beroep aantekenen bij het Dagelijks Bestuur van de school. Voor termijnen en
regels verwijzen wij naar de bijlage van het SWV.

3.
Verwijdering:
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de
veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot
verwijdering.
 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.
Hierover wordt altijd overleg gevoerd met de verantwoordelijke persoon bij het
samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei.








Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de
directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden
gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend.
Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot
verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een
bezwaarschrift.
De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.
Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een school voor
speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen. Dit gaat altijd in overleg en
samenwerking met de verantwoordelijk persoon van het SWV.

